
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Didática Geral 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 20/11/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
de Reabertura do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, de 25/08/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 



 

PARTE I – PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões 01 e 02 referem-se ao texto seguinte: 
 

Eles não usam black-tie (1981) 
Em 22 de fevereiro de 1958 estreava a primeira 

montagem de “Eles não usam black-tie” no Teatro de Arena 
e é surpreendente como, ao chegar ao cinema 23 anos 
depois, a história não tenha envelhecido nada. Autor do 
texto, Gianfrancesco Guarnieri, dava sua chancela à 
adaptação do cinema-novista Leo Hirszman ao viver o líder 
operário Otávio, pai do metalúrgico Tião (Carlos Alberto 
Riccelli). […] 

No início da década de 80, época de grande turbulência 
social no ABC paulista, Hirszman enxergou nas greves de 
metalúrgicos – de onde despontara como líder sindical o 
futuro presidente Lula – o contexto perfeito para reencenar 
o texto engajado, mas atento às fraquezas do ser humano. 

Seu Otávio, um homem de tradição na militância 
política, entra em rota de colisão com o filho, cujo 
pragmatismo diante da possibilidade de perda do emprego 
o leva à condição de fura-greve. Embora claramente 
alinhado com o pensamento político de Otávio, o filme 
procura não vilanizar Tião, mesmo pintando-o como fraco 
de espírito. Romana, sua mãe, na interpretação 
internacionalmente aclamada de Fernanda Montenegro (o 
filme causou sensação e levou o grande prêmio do júri do 
Festival de Veneza), é o ponto de equilíbrio da trama, e seu 
olhar compassivo aponta para o real vilão: a tragédia social 
brasileira. […] 

(Steven J. Scheider. 1001 filmes para ver antes de 
morrer. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.) 

 
01 - Na tentativa de traduzir certa intenção do filme, o autor 
do texto empregou uma palavra nova. Em qual das 
alternativas abaixo aparece essa palavra? 

A) Militância 
B) Black-tie 
C) Aclamada 
D) Vilanizar 
E) Fura-greve 

 
02 - Com base na construção, no nome da obra em que foi 
publicado e no assunto de que trata, o texto lido pode ser 
considerado como representativo do gênero: 

A) Notícia 
B) Crônica 
C) Resenha 
D) Resumo 
E) Editorial 

 
A questão 03 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 
 

03 - Para conseguir o efeito humorístico, o cartunista aliou 
linguagem não verbal a uma figura de linguagem. Qual é 
essa figura de linguagem? 

A) Ironia 
B) Interjeição 
C) Prosopopeia 
D) Aliteração 
E) Onomatopeia  

 
A questão 04 refere-se ao texto seguinte: 
 

 
 
04 - O discurso dos textos instrucionais caracteriza-se pela 
clareza de linguagem e pelo seu direcionamento a quem lê. 
O emprego das formas verbais no modo imperativo (feche, 
mantenha, etc) evidencia: 

A) A crítica àqueles que não usam água encanada. 
B) A necessidade de seguir à risca as recomendações. 
C) Ordens de ação ligadas ao público infanto-juvenil. 
D) A busca pela reordenação do cotidiano por meio do 

humor. 
E) A possibilidade de se escolher melhor uso para a 

água, dentro de casa. 
 

05 - Assinale a alternativa cujo emprego do hífen está 
incorreto: 

A) Além-mar / ex-diretor 
B) Pós-graduação / pingue-pongue 
C) Azul-marinho / super-homem 
D) Co-autor / anti-social 
E) Para-choque / mãe-d`água 



 

06 - Identifique a alternativa cuja palavra destacada foi 
empregada incorretamente: 

A) Palmas para o nadador que acaba de imergir e já 
acena para o público. 

B) O motoqueiro infringiu as leis de trânsito e recebeu 
uma multa bem pesada. 

C) O governo cassou os direitos políticos de muitos 
deputados. 

D) Sejam educados! Usem de discrição. 
E) Paulo trabalha na seção de secos e molhados. 

 
07 - Observe a sílaba tônica destacada nestas palavras: 

Manhã    refém    lêvedo 
Indique o item em que a sílaba tônica das palavras esteja na 
mesma posição das relacionadas acima: 

A) Recém – néctar – erudito 
B) Nobel – avaro – Niágara  
C) Sutil – condor – rubrica 
D) Ureter – mister – protótipo 
E) Hangar – ínterim – fôlego 

 
As questões 08 e 09 referem-se a tira seguinte: 

 
 
08 - Das afirmações seguintes: 
I- O humor da tira é construído a partir de um mal-

entendido entre as duas personagens, causado pela dupla 
possibilidade de segmentação da sequência sonora 
ASSINA. 

II-  Pode-se afirmar que o cliente compreende claramente 
as perguntas do funcionário no último quadrinho. 

III- A intenção do funcionário era que o cliente assinasse a 
ficha preenchida. 
A) Estão corretas apenas I e II. 
B) Estão corretas apenas II e III. 
C)  Todas estão corretas. 
D) Apenas a afirmação III está correta. 
E) Estão corretas apenas I e III. 

 
09 - Em qual alternativa os morfemas que compõe as 
palavras ASSINA e SINA estão segmentados corretamente? 

A) ASSINA – a (prefixo) + ssim (radical) + a (vogal 
temática) 

SINA – sin (prefixo) + a (vogal temática) 
B) ASSINA – a (prefixo) + ssin (radical) + a (sufixo) 

SINA – sin (prefixo) + a (sufixo) 
C) ASSINA – assin (radical) + a (vogal temática); 

SINA – sin (radical) + a (vogal temática) 
D) ASSINA – assim (radical) + a (sufixo) 

SINA – sin (radical) + a (sufixo) 
E) Nenhuma das respostas anteriores 

 
 

10 - Em qual das alternativas a seguir todas as palavras 
apresentam hiato? 

A) Outros – meio – caída 
B) Daí – criaram – ambiente 
C) Países – duas – cuidado 
D) Melhorias – redução – enjoar 
E) Nenhuma das respostas anteriores 

 
11 - Assinale a alternativa que de acordo com o contexto, 
completa adequadamente os balões do 1° e 2° quadrinhos 
da tira a seguir: 

 

 

A) Por que / por que 
B) Porque / por que 
C) Por que / porque 
D) Por que / porquê 
E) Porquê / por que 

 
12 - Indique o item no qual há palavra separada em 
desacordo com as regras de divisão silábica. 

A) Pers-pi-caz / hec-ta-re; 
B) Ca-a-tin-ga / flui-do; 
C) Má-goa / ru-im; 
D) Ex-ces-si-vo / su-bs-cre-ver; 
E) Vo-o / ses-são. 

 
13 - Entre as frases a seguir, há apenas uma em que o 
diminutivo não dá ideia de afetividade. Qual é ela? 

A) Que sujeitinho à toa! Não passa de um 
reporterzinho. 

B) Amorzinho, vem no colinho da mamãe, vem! 
C) Não sei, mainha, como vou fazer para convencer 

nosso pai. 
D) Ora, ora! Não chore! Você sempre será meu 

queridinho. 
E) Não foi nada, filha! Deixe-me dar um beijinho no 

seu machucadinho, que sara. 
 
14 - Nascido na Bahia, foi um poeta do amor e das causas 
sociais. Expressou sua indignação contra as tiranias e 
denunciou a opressão do povo, concentrando-se 
principalmente no combate a escravidão. O poema “O navio 
negreiro” é o mais conhecido de sua produção abolicionista. 
Trata-se do poeta: 

A) Fagundes Varela 
B) Casimiro de Abreu 
C) Álvares de Azevedo 
D) Gonçalves Dias 
E) Castro Alves 

 
 
 



 

15 - A ação do romance transcorre no ambiente fechado e 
corrupto de um internato, onde convivem crianças, 
adolescentes, professores e empregados. A narração é feita em 
primeira pessoa por Sérgio, um ex-aluno da escola. As 
recordações e impressões que marcaram sua vida durante os 
anos que lá passou constituem a matéria do romance, que 
adquire assim caráter memorialista, indicado, aliás, pelo 
subtítulo: “Crônica de saudade”. A referida obra denomina-se: 

A) O Cortiço 
B) Memorias póstumas de Brás Cubas 
C) O Ateneu 
D) Quincas Borba 
E) O crime do padre Amaro 

 
As questões 16 e 17 referem-se a tira seguinte 

 
 

16 - Na frase do 2º quadrinho, temos: 
A) Formas verbais n o infinitivo e no particípio, 

respectivamente. 
B) Formas verbais no particípio e no gerúndio, 

respectivamente. 
C) Formas verbais no gerúndio e infinitivo, 

respectivamente. 
D) Formas verbais no infinitivo e no gerúndio, 

respectivamente. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

17 - Das afirmações seguintes: 
I- As formas verbais do 1º quadrinho se encontram, 

respectivamente, no pretérito perfeito do subjuntivo e 
futuro do presente do indicativo. 

II- A forma verbal omitida nas falas do 4° quadrinho 
encontra-se no futuro do pretérito do indicativo. 

III- O motivo dado pela ratinha em querer ser cobra, 
provoca o humor da tira. 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
As questões 18 e 19 referem-se ao poema seguinte: 

 

Morte de Clarice Lispector 
Enquanto te enterravam no cemitério judeu do Caju 
(e o clarão de teu olhar soterrado 
resistindo ainda) 
O taxi corria comigo à borda da Lagoa 
na direção de Botafogo 
As pedras e as nuvens e as árvores 
no vento mostravam alegremente 
Que não dependem de nós 

(Melhores poemas de Ferreira Gullar. Seleção de 
Alfredo Bosi. 7. ed. São Paulo: Global, 2004, p. 153.) 
 

18 - Das afirmações seguintes: 
I- O eu lírico do poema dirige-se a uma pessoa, 

representada pelos pronomes TE, TEU e NÓS. 
II- No primeiro verso, a função sintática desempenhada 

pelo pronome TE é de objeto indireto. 
III- A palavra ALEGREMENTE se classifica sintaticamente 

como adjunto adverbial de modo. 
A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos apenas os itens I e III. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
19 - Das afirmações seguintes: 

I- A relação semântica estabelecida no poema entre o 
sujeito da forma verbal “mostravam”, o eu lírico, o 
interlocutor do eu lírico e o restante do mundo é de 
independência, pois a morte de uma pessoa ou a tristeza 
de outra não impedem a alegria no mundo. 

II- A palavra “ALEGREMENTE” produz no poema o 
efeito de contraste entre o estado de tristeza do eu lírico 
e a vida e, ao mesmo tempo, o de independência da vida 
do mundo em relação às pessoas. 

III- “As pedras e as nuvens e as árvores” é o núcleo do 
sujeito da forma verbal “mostravam”. 
A) Os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Todos estão corretos. 

 
As questões de 20 a 22 referem-se aos quadrinhos seguintes: 

 
20 - Qual é o sentido do verbo “FICAR” em cada quadrinho, 
respectivamente? 

A) Tornar-se | permanecer | namorar sem compromisso 
| permanecer 

B) Namorar sem compromisso | permanecer | 
permanecer | tornar-se 

C) Permanecer | permanecer | tornar-se | namorar sem 
compromisso 



 

D) Namorar sem compromisso | tornar-se | permanecer 
| permanecer 

E) Namorar sem compromisso | permanecer | tornar-se 
| permanecer 

 
21 - Em qual dos quadrinhos o verbo FICAR é transitivo 
indireto? 

A) Quadrinho II 
B) Quadrinho III 
C) Quadrinho I 
D) Quadrinho IV 
E) Quadrinho I e quadrinho IV 

 
22 - Em qual dos quadrinhos o verbo é de ligação seguido 
de um predicativo do sujeito? 

A) Quadrinho II 
B) Quadrinho IV 
C) Quadrinho I 
D) Quadrinho II e quadrinho IV 
E) Quadrinho III 

 
As questões de 23 a 26 referem-se ao poema seguinte: 

 
Poema da Necessidade 
É preciso casar João,  

é preciso suportar António,  
é preciso odiar Melquíades,  

é preciso substituir nós todos.  
 

É preciso salvar o país,  
é preciso crer em Deus,  

é preciso pagar as dívidas,  
é preciso comprar um rádio,  

é preciso esquecer fulana. 
 

É preciso estudar volapuque,  
é preciso estar sempre bêbado,  

é preciso ler Baudelaire,  
é preciso colher as flores  

de que rezam velhos autores. 
 

É preciso viver com os homens,  
é preciso não assassiná-los,  
é preciso ter mãos pálidas  

e anunciar o FIM DO MUNDO. 
(Sentimento do mundo. Rio de Janeiro: Record. © Graña 

Drummond – www.carlosdrummond.com.br) 
 
23 - Das afirmações seguintes: 
I. O poema é construído a partir de uma estrutura 

paralelística, caracterizada por repetição de palavras e 
de estruturas sintáticas. 

II. A repetição da oração “É preciso” em quase todos os 
versos do poema dá a ideia de algo que se repete no 
dia a dia, de que sempre falta algo. 

III. O titulo sintetiza o poema, já que o texto é um elenco 
das necessidades, pessoais e sociais, de acordo com a 
ótica do eu lírico. 

A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Todas estão corretas. 
C) Apenas I e III estão corretas. 
D) Apenas II e III estão corretas. 
E) Todas estão incorretas. 

 

24 - Tomando o 1° verso – “É preciso casar João” – como 
se classifica a oração “casar João”? 

A) Subordinada substantiva predicativa 
B) Subordinada substantiva apositiva 
C) Subordinada adverbial causal 
D) Subordinada substantiva subjetiva 
E) Subordinada adjetiva restritiva 

 
25 - Indique o item que completa corretamente a afirmação 
“O fato de o sujeito se ligar à oração principal sempre por 
relações de subordinação, portanto nunca diretamente, 
acentua ainda mais”. 

A) A aproximação entre o desejo do eu lírico e sua 
realização efetiva. 

B) A possibilidade real de o eu lírico transformar a 
realidade. 

C) O distanciamento entre o desejo do eu lírico e sua 
realização efetiva. 

D) A ideia de que o mundo não existe fora do desejo 
do eu lírico. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 

26 - Das afirmações seguintes: 
I- É possível afirmar quanto ao verso final, que o mundo, 

da forma como se apresenta, não é viável. É preciso 
destruí-lo para que, quem sabe, surja da destruição uma 
realidade diferente. 

II- Para o eu lírico, a realidade e a vida presentes são 
incompletas, insatisfatórias, pois sempre falta algo para 
que a felicidade seja alcançada. 

III- A oração “é preciso” situa-se temporariamente no 
presente, mas projeta a necessidade para um plano 
hipotético e futuro. 
A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
C) Todos os itens estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Apenas o item II está correto. 

 
27 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) Joaquim assiste em Portugal desde que nasceu. 
B) Algumas vezes desobedeço aos meus pais. 
C) Há pessoas que preferem o pranto ao riso. 
D) A garota esqueceu as brigas e preferiu lembrar só 

dos bons momentos. 
E) Visei o passaporte e fui viajar. 

 
28 - Assinale a alternativa cujo emprego do acento 
indicativo de crase está incorreto. 

A) À meu ver, ela está certa. 
B) A modelo se veste à Saint Laurent. 
C) O acesso àqueles sites já está liberado. 
D) Vamos à academia todas as quintas, à noite. 
E) Eu só abro o mercado às 8 horas. 

 
  



 

PARTE II – DIDÁTICA GERAL 
 
29 - A escola pública democrática cumpre a sua função social e 
política quando assegura: 

A) as verdades acumuladas pela comunidade e a impressão 
de imagens propiciadas pela observação sensorial do 
estudante 

B) um Ensino Fundamental  (EF) adequado às demandas 
da economia globalizada 

C) o ordenamento jurídico que visa a melhoria da educação 
e a manutenção da sociedade  

D) os caminhos consensuais que visam fortalecer o 
contexto neoliberal do século XXI 

E) a difusão dos conhecimentos sistematizados a todos, 
como uma das condições para o efetivo exercício da 
cidadania 

 
30 - O ensino planejado e executado na perspectiva democrática 
caracteriza-se pelo desenvolvimento e transformação 
progressiva das capacidades intelectuais dos alunos em direção: 

A) ao domínio dos conhecimentos e habilidades que 
podem ser aplicados no cotidiano 

B) a manutenção da sociedade e a permanência do saber 
espontâneo do aluno 

C) à manutenção dos saberes prévios do aluno, enquanto 
objetivo conscientemente definido 

D) à apropriação do senso comum contemporâneo 
E) à avaliação diagnóstica que visa agrupar os alunos em 

turmas fracas ou  de excelência 
 
31 - A tarefa principal do professor é garantir a unidade didática 
entre ensino e aprendizagem o que requer: 

A) que o professor passe a matéria, o aluno a receba e a 
reproduza mecanicamente, a fim de ter sua promoção 
automática 

B) que o estudante desenvolva as soluções para os 
problemas, pela via da memorização das regras e das 
leituras realizadas em casa, atendendo as diversas 
exigências do professor 

C) uma aprendizagem tradicional que atenda as atividades 
exigidas pelo mercado de trabalho, assim como pelas 
seleções existentes na rede privada 

D) planejamento, direção e acompanhamento deste 
processo, tendo em vista estimular e suscitar a atividade 
própria dos alunos para a aprendizagem 

E) o exercício do raciocínio lógico, única forma de garantir  
a inserção do estudante no mercado de trabalho 

 
32 - A condução do processo de ensino requer uma compreensão 
clara e segura de como os estudantes aprendem, quais as 
condições externas e internas que os influenciam. Os resultados 
da aprendizagem se manifestam: 

A) na assimilação da matéria, expressa por meio de 
respostas coerentes com o Manual do Professor 

B) por meio da manutenção de seus conceitos espontâneos, 
objeto de avaliação que garante uma turma disciplinada 

C) em modificações nas condutas, nas posturas expressas 
nas suas relações com o ambiente físico e social 

D) apenas por meio de provas, pois as investigações devem 
ser desenvolvidas ao final da Educação Básica 

E) por meio de perguntas orais, com base nos conteúdos 
transmitidos no bimestre em curso 

33 - A escola pública que queremos é caracterizada por 
ensinar bem a todos, enquanto uma instituição educacional 
que requer profissionalismo. Sob esse ponto de vista o 
professor deve participar efetivamente do Projeto Político 
Pedagógico- PPP, alicerçando a sua prática: 

A) na execução racional de suas atividades, cumprindo 
apenas as atribuições postas no referido Projeto 

B) no plano de trabalho da equipe  gestora, 
executando-o de forma padronizada, pois ele fica 
consciente que está coerente com o currículo do EF 

C) apenas as diretrizes da Secretaria de Educação e 
Cultura e no documento padrão que necessita ser 
executado para a regulamentação escolar 

D) nos registros elaborados pela equipe não-docente, a 
fim de assegurar os professores em suas funções 
específicas 

E) pelo aprendizado do jogo democrático, 
materializado por meio da efetivação de canais de 
participação e no estabelecimento de órgãos 
colegiados 

 
34 - O professor Mauro organiza a sala de aula de modo que 
os estudantes tenham acesso aos materiais de uso frequente, 
aos livros infanto juvenis, jogos pedagógicos, cantinho de 
Ciências, a fim de favorecer as descobertas e preservação 
do bem coletivo. Quando o espaço didático é tratado dessa 
maneira passa a ser objeto de: 

A) disciplinamento restrito à escola, o que somente 
ocorrerá por meio de investimentos assistemáticos 
e impostos pelos gestores 

B) disciplinamento, pois as carteiras em círculo devem 
dificultar as conversas paralelas, assegurando aos 
bons alunos a evolução na aprendizagem 

C) informação veiculada aos alunos aplicados, pois 
trazem um aprendizado moral e favorece a 
meritocracia 

D) aprendizagem e respeito, o que somente ocorrerá 
por meio de investimentos sistemáticos ao longo da 
escolaridade 

E) a aprendizagem propedêutica, destinada aos alunos 
interessados que irão evoluindo em detrimento dos 
que ficam pelo caminho 

 
35 - O professor Lucas participa do planejamento coletivo e 
da elaboração de projetos didáticos pedagógicos. Assim 
considera criticamente os limites e as possibilidades do 
contexto de trabalho, os princípios norteadores da ação, os 
objetivos, etapas e caminhos a seguir, de acordo com o PPP 
escolar, acompanhando sistematicamente o processo de 
ensino e aprendizagem, bem como os seus resultados. Nesse 
sentido os pressupostos definidos em qualquer projeto de 
trabalho escolar devem considerar: 

A) as condições de trabalho, indispensáveis, sem as 
quais os objetivos não serão atingidos 

B) antes de tudo os procedimentos que favorecem a 
consecução do projeto  

C) os princípios norteadores que fundamentam o 
processo de trabalho 

D) o conhecimento propedêutico, indispensável à 
consecução das atividades 

E) os equívocos necessários ao sucesso do projeto 
 
 



 

36 - A professora Maria das Graças participa efetivamente 
do planejamento coletivo na escola e considera que todos os 
estudantes devem ser acompanhados pelas equipes 
docentes, gestoras, pedagógicas, objetivando atender as 
demandas dos alunos e da educação escolar. Esta atitude da 
professora faz parte de uma postura democrática que 
reconhece o planejamento como: 

A) uma tomada de decisão inflexível por ter como foco 
apenas a evolução da aprendizagem dos alunos 

B) uma estratégia para justificar as dificuldades 
discentes, esquecer as limitações dos mesmos que 
só serão superadas por um processo formativo 
linear e episódico 

C) uma forma de tomar a realidade como ponto de 
chegada, evitando trabalhar os pré-requisitos para o 
aluno avançar, pois isto é uma tarefa do professor 
da série anterior 

D) uma oportunidade de reflexão e avaliação da prática 
cotidiana tendo como foco a evolução da 
aprendizagem de todos 

E) uma forma rígida, referendada por um plano que 
serve para ser arquivado e apresentado sempre que 
necessário 

 
37 - O professor Alexandre sugeriu no planejamento 
bimestral algumas situações de aprendizagem que 
possibilitam tanto o conhecimento de hábitos e costumes 
socioculturais quanto a articulação com os conhecimentos 
que os estudantes já possuem. Os conhecimentos prévios 
dos estudantes devem ser considerados:  

A) um reforço ao senso comum, o qual deve ser objeto 
recorrente nas avaliações 

B) como ponto de partida para a formação de conceitos 
científicos 

C) como conhecimento exclusivo das classes 
populares 

D) o meio para a elevação do desempenho de todos e 
do IDEB da escola 

E) uma necessidade para fortalecer as atividades 
escolares assistencialistas  

 
38 - De acordo com os PCN, um dos saberes profissionais, 
necessários à educação crítica é administrar a progressão 
das aprendizagens, o que requer: 

A) a competência do educador no sentido de realizar 
balanços periódicos dos níveis de aprendizagem e 
tomar decisões para a progressão de todos 

B) uma avaliação mediadora que visa organizar as 
turmas, de forma homogênea, conforme os níveis 
de compreensão dos estudantes 

C) o estabelecimento de laços de afetividade que 
asseguram a promoção automática e a certificação 
para o ingresso do aluno no mercado de trabalho 

D) o envolvimento dos alunos nas atividades 
assistencialistas de modo a oferecer-lhes uma 
educação compensatória 

E) a oferta exclusiva da educação propedêutica, a fim 
de garantir a apropriação dos saberes das classes 
privilegiadas para a ascensão social dos alunos  

 
 
 

39 - O professor, ao dirigir e estimular o processo de ensino 
em função das aprendizagens dos alunos, utiliza 
intencionalmente um conjunto de ações, passos, condições 
externas e procedimentos, a que chamamos, na Didática: 

A) métodos de ensino 
B) conteúdos de ensino 
C) recursos de ensino 
D) avaliação de aprendizagem 
E) técnicas de ensino 

 
40 - As exigências práticas da sala de aula requerem 
algumas indicações que orientam: 

A) a oferta de uma educação propedêutica, capaz de 
levar os alunos à ascensão social 

B) a forma de levar todos os alunos ao mercado de 
trabalho 

C) a hierarquização dos poderes institucionalizados, 
em detrimento das classes desfavorecidas 

D) a tutela das classes dominantes que detêm o 
conhecimento científico 

E) a atividade consciente dos professores no rumo dos 
objetivos gerais e específicos do ensino 

 


